Zoete Pannenkoeken

Hartige Pannenkoeken

D’n Berepot Pannenkoeken

Voorafje: Portie knabbelbroodjes (12)
met huisgemaakte knoflooksaus
Naturel pannenkoek met poedersuiker en stroop

Kaaspannenkoeken

38. Surf & Turf pannenkoek met roombrie, gebakken
spek, courgettes, gemengde groenten, lauwwarme
gerookte zalm, kaas en een frisse salade apart
€ 15.95

Appelpannenkoeken

01. Appelpannenkoek poedersuiker
02. Appelpannenkoek met rozijnen en kaneel
03. Appelpannenkoek met honing
04. Appelpannenkoek met frisse appel compote
05. Appelpannenkoek met bosvruchten compote

Bananenpannenkoeken

06. Bananenpannenkoek met poedersuiker
07. Bananenpannenkoek met rozijnen en kaneel
08. Bananenpannenkoek met honing
09. Bananenpannenkoek met frisse appel compote
10. Bananenpannenkoek met bosvruchten compote

€ 3.95
€ 6.75

€ 8.75
€ 9.50
€ 9.50
€ 9.95
€ 9.95

€ 8.75
€ 9.50
€ 9.50
€ 9.95
€ 9.95

Ananaspannenkoeken

11. Ananas pannenkoek met vers gesneden ananas € 8.75
12. Ananas pannenkoek met bosvruchten compote € 9.95
(banaan en ananas worden niet meegebakken)

Kinderpannenkoeken (met een leuke verrassing)
Jongens of meisjes pannenkoek
met poedersuiker en stroop
Jongens of meisjes pannenkoek
met appel, banaan of ananas
Jongens of meisjes pannenkoek met spek
Jongens of meisjes pannenkoek met kaas
Jongens of meisjes pannenkoek
met frikandel, mayo en currie

(bij alle zoete pannenkoeken zit stroop en suiker apart)

€ 6.50
€ 7.95
€ 7.95
€ 7.95
€ 7.95

43.
45.
48.
49.
50.

Kaaspannenkoek
Kaas met roombrie, paprika, oregano en bieslook
Kaas met gember, walnoten, rozijnen
Kaas met verse ananas
Kaas met uien en champignons

Hampannenkoeken

51.
52.
55.
56.
57.

Ham en kaas pannenkoek
Ham met kaas en uien pannenkoek
Ham met verse ananas en kaas pannenkoek
Ham met roombrie, kaas en gember snippers
Ham met kaas, uien en champignons

Salamipannenkoeken

58.
59.
60.
61.
62.

Salami met kaas pannenkoek
Salami met uien, oregano en kaas
Salami met uien en champignons
Salami met uien, champignons, paprika en kaas
Salami met kaas en verse ananas

Spekpannenkoeken

64. Spekpannenkoek met royaal uitgebakken spek
64a. Spek met Oma`s verse runderragout
65. Spek met appel
66. Spek met uien en kaas
67. Spek met rozijnen en gember
68. Spek met uien en champignons
69. Spek met ham en kaas
70. Spek met rozijnen, walnoten, geitenkaas
en honing
71. Spek met roombrie, ham, kaas en verse ananas
72. Spek met uien, champignons en
Oma`s runderragout
Prijswijzigingen voorbehouden

€
€
€
€
€

8.95
9.95
9.95
9.95
9.95

€ 9.95
€ 9.95
€ 10.95
€ 10.95
€ 10.95

€ 8.95
€ 9.50
€ 9.95
€ 9.95
€ 10.95

€ 9.95
€ 11.95
€ 9.95
€ 9.95
€ 9.95
€ 10.95
€ 10.95
€ 11.95
€ 11.95
€ 12.95

39. Malse kippendijtjes, walnoten, provinciaalse
kruiden, roombrie, kaas, verse ananas en honing € 14.95
40. Malse kippendijtjes met saté kruiden prei, uien,
taugé, verse ananas en huisgemaakte pindasaus

€ 14.95

42. Malse kippendijtjes met gyroskruiden, uien, prei,
salade, geitenkaas en huisgemaakte knoklooksaus € 14.95
74. Boerenpannenkoek met spek, ham, uien,
champignons, gemengde groenten en kaas

€ 14.95

75. Boeren speciaal met spek, ham, uien,
champignons, gemengde groenten, salade en
Oma`s huisgemaakte runderragout

€ 15.95

77. Malse kippendijtjes met shoarmakruiden,
uien, champignons, paprika, salade en
huisgemaakte knoflook- en salsasaus

€ 14.95

78. Japanse pannenkoek met royaal gerookte zalm,
taugé, uien, gemende groenten, oosterse kruiden,
teriyaki saus en gemengde salade
€ 15.95
79. Pannenkoek om zelf te vullen met Oma`s
huisgemaakte runderragout en salade apart

€ 13.95

81. Malse kippendijtjes met saté kruiden, taugė, prei,
paprika, frisse salade en huisgemaakte pindasaus € 14.95
83. Langstraatje speciaal, met spek, ham, uien,
paprika, champignons, salami, kaas, salade en
huisgemaakte knoflooksaus

€ 14.95

De frikandel speciaal pannenkoek
Met meegebakken frikandellen en currie-bieslook
kruiden en een gesnipperd uitje, mayonaise, currie
en salade apart

€ 12.95

